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Na počátku tohoto nového věku, který nám nyní svítá, je pro mnohé obtížné si
představit druh civilizace a kultury, které budou zdobit mnohá následující století.
Mnohé z těchto snah se stanou obětí materialistických představ. Zřídkakdy je vidět
snahu po vyjádření tužeb lidstva po životu, jež by měl duchovní výraz a smysl.
Pokusme se o živou představu budoucnosti z hlediska nové civilizace a kultury. Brzy
budou učiněny první kroky směřující k novému zřízení. Brzy budou usazeny nové
ukazatele, které budou lidstvu ukazovat další cestu. Nejdříve budou změny
pozvolné, ale postupně, jak budou nabírat obrátky, se vše přetvoří.
Pouvažujme o povaze prvků, ze kterých se bude skládat nová civilizace. Význačným
rysem nové doby bude snaha vytvářet správné vztahy, vyjadřující dobrou vůli.
Mohutný posun v důrazu z jednotlivce ke skupině přesměruje lidstvo k užitečnějším
věcem. To se projeví ve vytváření struktur, které budou ve větším souladu s Božím
plánem. Další vlastností budoucího věku bude touha poznat lépe povahu Boha
a dostat se do těsnějšího vztahu k tomuto božství. Zatímco nyní je tato snaha na
okraji zájmu, stane se tato snaha pro miliony lidí prvořadou záležitostí. Tento nov ý
přístup k Bohu bude doprovázet úcta ke všem projevům života, která přivede lidi
k narovnání vztahů s podlidskými říšemi. Tato nová odpovědnost za nižší říše
urychlí jejich vývoj a tím poslouží Plánu.
Zanedlouho otevře nový přístup ke vědě cestu k úplnému přehodnocení lidského
přístupu k Realitě, ve které žijeme. Tato nová věda ukáže lidstvu, že jsme Jedno, že
každá částečka, kterou si uvědomujeme, je vnitřně spojena se všemi ostatn ími, že
tento vztah se řídí určitými zákony, matematicky určenými, a že uvnitř každé části
dlí potenciál Celku. Tento nový poznatek přetvoří lidskou zkušenost se světem ,
s druhými lidmi a potvrdí jim pravdu, že Bůh a člověk jsou Jedno.
Tímto způsobem ukáže nová věda božství člověka a povede k založení Nového
světového náboženství. Dávný rozkol mezi náboženstvím a vědou se vyléčí a to
dodá nový impuls pro duchovní růst člověka.
V tomto úrodném klimatu se přirozeně otevřou skryté psychické síly člověka
a obrovský potenciál lidské mysli dobyde prostor a čas a ovládne energie
samotného vesmíru. Zdroje lidského ducha jsou nevyčerpatelné. V kvapném
odhalování bude užaslému lidskému zraku odhalena krása neviděných světů a lidé
pochopí celý rozsah božího stvoření.
Tohle všechno čeká na člověka, který stojí na prahu vodnářské zkušenosti. Živé
vody Vodnáře, směrované na něj Kristem, v něm probudí jeho spící božské vědomí
a ukáží mu, že je Bohem, kterým je. Pod tímto moudrým vedením Krista a Jeho
Bratří, dosáhne člověk plné velikosti odhaleného božství, které je jeho

nezadatelným právem, kdyby jen o tom věděl.
Po etapách, století za stoletím, vybuduje člověk civilizaci, která ukáže jeho rostoucí
projevy božství; kulturu, ve které se krása božského stvoření bude vyjadřov at ve
všech svých aspektech, zrcadlo, ve kterém se Boží Idea bude odrážet ve vší své
nádheře.
Tím člověk zaujme své pravé místo v soustavě věcí v Božském Plánu. Takto, pod
inspirací Krista, přetvoří lidé tento svět – rozdělený strachem, dogmaty a nenávistí
– na takový, ve kterém vládne Zákon lásky, ve kterém jsou všichni lidé bratři , ve
kterém vše, co náleží k boží přirozenosti, zaujímá pozornost člověka a řídí jeho
život. Tak se uskuteční lidské sny o božství, bude dosaženo potenciálu člověka
a jeho osud se naplní.
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